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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, yang mana atas segala berkat dan anugerah-Nya yang telah memberikan 

kekuatan, kesehatan, keyakinan dan serta kesabaran bagi peneliti dalam 

menyelesaikan Penelitian yang berjudul Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara 

Adat Manjapuik Marapulai di Minangkabau Khususnya di Kota Padang Panjang 

Sumatera Barat. 

Peneliti juga sangat meyadari banyak dukungan dari berbagai pihak dalam 

penyelesaian Penelitian ini. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya yang 

ditujukan kepada Keluarga Besar yang memberikan dukungan baik berupa moral, 

spiritual dan material serta doa yang selalu dipanjatkan. Dan Penelitian ini menjadi 

satu bentuk persembahan untuk Keluarga. Sebab peran berharga merekalah yang 

membuat peneliti kembali bersemangat, tidak menyerah dan bangkit dari segala 

kelalaian dan kekuragan peneliti dimasa yang lalu dan dimasa sekarang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkan peneliti untuk 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

mendukung memberikan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian ini. Untuk itu 

peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:  
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1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku rektor Universitas 

Komputer Indonesia yang telah menyediakan fasilitas kepada peneliti 

selama perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia 

2. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan 

kepada penulis dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Komputer. 

3.  Ibu Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang teah memberikan pengesahan selama penyusunan 

penelitian ini. 

4. Bapak Adiyana Slamet, S.IP ., M.Si selaku dosen wali peneliti dan serta 

ketua sidang yang telah membantu dan memberikan pengarahan dan 

masukan selama peneliti berkuliah hingga bisa menyelesaikan Penelitian 

ini. 

5. Bapak Safutra Rantona,M.I.Kom selaku dosen penguji yang telah 

membantu memberikan pengarahan dan masukan selama proses penelitian 

ini. 

6. Seluruh  Staf  Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Komputer Indonesia, terima kasih dengan segala ilmu yang diberikan 

selama perkuliahan dan bantuan untuk membantu kelancaran penyusunan 

Penelitian  ini. 
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7. Sekertariat Program Studi Ilmu Komunikasi Ibu Astri Ikawati, Amd, Kom 

yang sudah membantu peneliti dalam proses perizinan selama penyusunan 

Penelitian ini. 

8. Sekertariat Dekan Ilmu komunikasi, Ibu Ratna Widiastuti, A.md. yang 

telah membantu dalam segala layanan kegiatan mahasiswa. 

9. Bapak Datuak Baso, yang telah mengizinkan dan membantu dalam 

melakukan penelitian Upacara Adat Manjapuik Marapulai di Minangkabau. 

10. Bapak Zulkifli, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu 

dalam melakukan penelitian Upacara Adat Manjapuik Marapulai di 

Minangkabau. 

11. Bapak Patiah, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu dalam 

melakukan penelitian Upacara Adat Manjapuik Marapulai di Minangkabau. 

12. Bapak Denny, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu dalam 

melakukan penelitian Upacara Adat Manjapuik Marapulai di Minangkabau. 

13. Bapak Angga, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu dalam 

melakukan penelitian Upacara Adat Manjapuik Marapulai di Minangkabau. 

14. Kepada mempelai Pria Yovan yang telah mengizinkan penulis untuk 

menjadikan setiap kegiatan pernikahan mereka sebagai objek penelitian 

peneliti, dan terimakasih juga atas keramahan dan semangat yang di 

berikan. 

15. Keluarga besar IK Enam dan Humas Dua, yang selalu memberikan 

dukungaannya selama penyusunan Penelitian ini hingga selesai. Sukses 

untuk kalian semua. 
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16. Sahabat tercinta dan terbaik, Raye Gemintang, yang telah memberi 

semangat, dukungan dan motivasi kepada peneliti, terimakasih banyak 

sahabat. 

17.  Jimmy Pratama, Himdami Zaim dan yang lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kalian semua. 

18. Peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa di 

sebutkan satu persatu atas semua dukungannya. 

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang 

telah membantu dalam proses menyelesaikan Penelitian ini. Semoga Tuhan 

memberikan balasan yang berlimpa bagi orang selalu berada disamping peneliti 

membantu peneliti dengan kesabaran dan keikhlasannya. Peneliti menyadari dalam 

Penelitian ini jauh dari kata sempurna maka peneliti mengharapkan koreksi dan 

saran dari semua pihak yang membaca, sehingga Penelitian ini bisa menjadi lebih 

baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. 

 

Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

       Bandung,  Agustus 2020 
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